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Módosítás 1
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Egyesült Királysággal 
kötött megállapodásnak biztosítania kell a 
jogok és kötelezettségek egyensúlyát, 
tiszteletben kell tartania az EU belső 
piacának és vámuniójának teljes 
integritását, és egyenlő versenyfeltételeket 
kell biztosítania;

A. mivel az Egyesült Királysággal 
kötött megállapodásnak biztosítania kell a 
jogok és kötelezettségek egyensúlyát, 
tiszteletben kell tartania az EU belső 
piacának és vámuniójának teljes 
integritását, és egyenlő versenyfeltételeket 
kell biztosítania; mivel egy olyan állam, 
amely nem tagja az Uniónak, és amelyet 
nem terhelnek a tagokkal azonos 
kötelezettségek, nem rendelkezhet a 
tagokkal azonos jogokkal és előnyökkel 
sem;

Or. en

Módosítás 2
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Egyesült Királysággal 
kötött megállapodásnak biztosítania kell a 
jogok és kötelezettségek egyensúlyát, 
tiszteletben kell tartania az EU belső 
piacának és vámuniójának teljes 
integritását, és egyenlő versenyfeltételeket 
kell biztosítania;

A. mivel az Egyesült Királysággal 
kötött megállapodásnak biztosítania kell a 
jogok és kötelezettségek egyensúlyát, 
tiszteletben kell tartania az EU belső 
piacának és vámuniójának teljes 
integritását és megfelelő működését, és 
egyenlő versenyfeltételeket kell 
biztosítania a vállalkozások számára, 
továbbá biztosítania kell a magas szintű 
fogyasztóvédelmet;

Or. en
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Módosítás 3
Maria Grapini

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Egyesült Királysággal 
kötött megállapodásnak biztosítania kell a 
jogok és kötelezettségek egyensúlyát, 
tiszteletben kell tartania az EU belső 
piacának és vámuniójának teljes 
integritását, és egyenlő versenyfeltételeket 
kell biztosítania;

A. mivel az Egyesült Királysággal 
kötött megállapodásnak biztosítania kell a 
jogok és kötelezettségek egyensúlyát, 
tiszteletben kell tartania az EU belső 
piacának és vámuniójának teljes 
integritását, egyenlő versenyfeltételeket 
kell biztosítania, és biztosítania kell a 
fogyasztóvédelmet;

Or. en

Módosítás 4
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az uniós egységes piachoz 
való hozzáférés előfeltétele az uniós 
tagsághoz kapcsolódó négy szabadság, 
azaz az áruk, a tőke, a szolgáltatások és az 
emberek szabad mozgásának, valamint az 
uniós egységes piac vívmányainak és az 
összes többi idevágó jogszabálynak a 
tiszteletben tartása;

Or. en

Módosítás 5
Kris Peeters

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Egyesült Királysággal 
megkötendő új partnerségre irányuló 
tárgyalások lezárásának határideje 
ambiciózus, a tárgyalások rendkívül 
komplexek, a COVID-19 válság és a 
tárgyalások ezt követő felfüggesztése miatt 
pedig a helyzet még nagyobb próbatételt 
jelent;

Or. en

Módosítás 6
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Unió a világ vezető 
kereskedelmi hatalma és legnagyobb 
egységes piaca, valamint a gazdasági jólét 
egyik fő motorja;

Or. en

Módosítás 7
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a koronavírus-járvány által 
okozott példa nélküli helyzet miatt az 
Egyesült Királysággal megkötendő 
jövőbeli megállapodásról folyó 
tárgyalások késedelmet szenvednek;

Or. en
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Módosítás 8
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel 2019-ben az EU-27 Egyesült 
Királyságba irányuló áruexportja 
318,1 milliárd EUR-t tett ki, az EU-27 
Egyesült Királyságból származó 
behozatala pedig 193,7 milliárd EUR volt, 
ami az EU-27 teljes áruexportjának 15%-
ának, teljes áruimportjának pedig 10%-
ának felelt meg;

Or. en

Módosítás 9
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az uniós fogyasztóvédelmet 
átfogó európai jogi keret biztosítja;

Or. en

Módosítás 10
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kilépésről rendelkező megállapodást 
mindkét félnek teljes mértékben és minden 
részében végre kell hajtania, és ez 
egyértelműen jelezheti, hogy a jövőbeli 

1. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kilépésről rendelkező megállapodást, 
beleértve az Írországról/Észak-Írországról 
szóló jegyzőkönyvet is, mindkét félnek 
teljes mértékben és minden részében végre 
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megállapodásról szóló tárgyalások 
jóhiszemű szellemben zajlanak;

kell hajtania, és ez egyértelműen jelezheti, 
hogy a jövőbeli megállapodásról szóló 
tárgyalások jóhiszemű szellemben 
zajlanak;

Or. en

Módosítás 11
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az EU és az Egyesült 
Királyság közös érdeke, hogy a jövőbeli 
megállapodás révén ambiciózus, széles 
körű és kiegyensúlyozott kapcsolatra 
törekedjenek;

2. úgy véli, hogy az EU és az Egyesült 
Királyság közös érdeke, hogy a jövőbeli 
megállapodás révén ambiciózus, széles 
körű és kiegyensúlyozott kapcsolatra 
törekedjenek, amely mindkét oldalon 
továbbra is magas szintű 
fogyasztóvédelmet és normákat fog 
biztosítani;

Or. en

Módosítás 12
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az átmeneti 
időszak végére valamennyi uniós 
intézménynek, vállalkozásnak és polgárnak 
fel kell készülnie az Egyesült Királysággal 
kialakítandó új partnerségre;

3. hangsúlyozza, hogy az átmeneti 
időszak végére valamennyi tagállamnak, 
uniós intézménynek, vállalkozásnak és 
polgárnak fel kell készülnie az Egyesült 
Királysággal kialakítandó új partnerségre;

Or. en

Módosítás 13
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Kateřina Konečná

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az átmeneti 
időszak végére valamennyi uniós 
intézménynek, vállalkozásnak és polgárnak 
fel kell készülnie az Egyesült Királysággal 
kialakítandó új partnerségre;

3. hangsúlyozza, hogy az átmeneti 
időszak végére valamennyi uniós 
intézménynek, tagállamnak, 
vállalkozásnak és polgárnak fel kell 
készülnie az Egyesült Királysággal 
kialakítandó új partnerségre;

Or. en

Módosítás 14
Antonius Manders, Kris Peeters

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a brexitnek 
tanulságos esetként kell állnia az EU-27 
előtt, miszerint további kilépéseket 
okozhat, ha főként a racionális 
gazdaságpolitikai együttműködésre 
összpontosítanak; ezért az európai 
intézményeknek és a tagállamoknak 
közösen kell dolgozniuk annak érdekében, 
hogy – akár hatékony kommunikációs 
eszközökön keresztül is – erősítsék a közös 
európai érzést és identitást, amely 
kiegészíti a nemzeti és regionális 
identitásokat;

Or. en

Módosítás 15
Marc Angel

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Királysággal kötendő megállapodás nem 
áshatja alá a Bizottság által azt elmúlt öt 
évben előterjesztett ambiciózus és 
kiegyensúlyozott intézkedéscsomagot, 
mint amilyen az egységes piacra irányuló 
stratégia, a tőkepiaci unió, a digitális 
egységes piaci stratégia és az európai 
digitális stratégia;

Or. en

Módosítás 16
Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 
megállapodásnak kölcsönös szabályokat 
kell tartalmaznia az áruk és szolgáltatások 
kölcsönösen előnyös piacra jutásáról, a 
közbeszerzésről és a szakmai képesítések 
elismeréséről;

4. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 
megállapodásnak kölcsönös szabályokat 
kell tartalmaznia az áruk és szolgáltatások 
kölcsönösen előnyös piacra jutásáról, a 
közbeszerzésről és a szakmai képesítések 
elismeréséről, feltéve, hogy egyenlő 
versenyfeltételek állnak fenn;

Or. en

Módosítás 17
Marc Angel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 
megállapodásnak kölcsönös szabályokat 
kell tartalmaznia az áruk és szolgáltatások 

4. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 
megállapodásnak kölcsönös szabályokat 
kell tartalmaznia az áruk és szolgáltatások 
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kölcsönösen előnyös piacra jutásáról, a 
közbeszerzésről és a szakmai képesítések 
elismeréséről;

– köztük a pénzügyi szolgáltatások – 
kölcsönösen előnyös piacra jutásáról, a 
közbeszerzésről és a szakmai képesítések 
elismeréséről;

Or. en

Módosítás 18
Marc Angel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 
megállapodásnak kölcsönös szabályokat 
kell tartalmaznia az áruk és szolgáltatások 
kölcsönösen előnyös piacra jutásáról, a 
közbeszerzésről és a szakmai képesítések 
elismeréséről;

4. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 
megállapodásnak kölcsönös szabályokat 
kell tartalmaznia az áruk és szolgáltatások 
kölcsönösen előnyös piacra jutásáról, a 
közbeszerzésről és a szakmai képesítések 
elismeréséről, valamint a 
termékszabványokról;

Or. en

Módosítás 19
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a gazdasági 
övezetek közötti szabad kereskedelem 
legnagyobb akadályai nem a vámok, 
hanem az eltérő szabályozások; úgy véli, 
hogy ha az azonos társadalmi hatások 
elérését tekintve hasonlóak a 
szabályozások – ami az EU és az Egyesült 
Királyság közötti kapcsolat esetében nagy 
valószínűséggel fennáll –, akkor hasznos 
innováció lehet az azokon a területeken 
történő kölcsönös elismerés 
előmozdítására irányuló szabályozási 
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együttműködési mechanizmus, amelyeken 
arra valószínűleg nem törekednek;

Or. en

Módosítás 20
Marc Angel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a karbonsemleges és 
körforgásos gazdaság felé történő 
elmozdulás érdekében az Uniónak egy 
teljesen működőképes egységes piacra van 
szüksége, amely ösztönzi a környezetbarát, 
innovatív megoldások terjedését, és az 
Egyesült Királysággal kötendő jövőbeli 
megállapodásnak összhangban kell lennie 
ezzel a céllal;

Or. en

Módosítás 21
Andreas Schieder

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza az Egyesült 
Királyság és az EU közötti egyenlő 
versenyfeltételek fontosságát, amelyek a 
negatív verseny elkerülése érdekében 
egyenértékű normákat biztosítanak a 
szociális, munkaügyi, környezetvédelmi, 
verseny- és állami támogatási 
politikákban;

Or. en
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Módosítás 22
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között 
sem élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

5. emlékeztet arra, hogy egy 
kiegyensúlyozott, ambiciózus és széles 
körű szabadkereskedelmi megállapodásról 
csak akkor lehet megállapodni, ha az 
egyenlő versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

Or. en

Módosítás 23
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; 
hangsúlyozza, hogy a belső piachoz való 
hozzáféréshez kapcsolódó jogoknak és 
előjogoknak szigorú kötelezettségekkel 
kell együtt járniuk a belső piaci szabályok 
teljes körű tiszteletben tartása és betartása 
terén; emlékeztet ezért arra, hogy egy 
kiegyensúlyozott, ambiciózus és széles 
körű szabadkereskedelmi megállapodásról 
csak akkor lehet megállapodni, ha az 
egyenlő versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások meghatározásán, 
megfelelő végrehajtásán és hatékony 
érvényesítésén keresztül biztosítják;
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Or. en

Módosítás 24
Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások és egyenértékű 
környezetvédelmi, egészségügyi, 
munkaügyi, szociális védelmi és 
versenypolitikai normák biztosítják, szem 
előtt tartva a dinamikus összehangolást;

Or. en

Módosítás 25
Marc Angel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 

5. hangsúlyozza, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 
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kötelezettségvállalások biztosítják; kötelezettségvállalások biztosítják a 
vállalkozások, különösen a kkv-k, 
valamint a fogyasztók számára;

Or. en

Módosítás 26
Deirdre Clune

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezhet ugyanolyan szintű jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

Or. en

Módosítás 27
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam, és nem 
vonatkozhatnak rá ugyanazok a 
kötelezettségek; emlékeztet ezért arra, hogy 
egy kiegyensúlyozott, ambiciózus és széles 
körű szabadkereskedelmi megállapodásról 
csak egyenlő versenyfeltételeken vagy 
kölcsönös elismerésen keresztül lehet 
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megállapodni;

Or. en

Módosítás 28
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű 
szabadkereskedelmi megállapodásról csak 
akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő 
versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

5. úgy véli, hogy egy nem uniós 
ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy 
előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet 
ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és széles körű megállapodásról 
csak akkor lehet megállapodni, ha az 
egyenlő versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

Or. en

Módosítás 29
Edina Tóth

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Királyság vállalkozásainak az egységes 
piachoz való hozzáférés érdekében be kell 
tartaniuk az uniós jogszabályokat, többek 
között az egészségügy, a 
környezetvédelem, az élelmiszer- és 
termékbiztonság, valamint a 
fogyasztóvédelem területén;

Or. en
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Módosítás 30
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza azonban, hogy a 
jogok és kötelezettségek közötti szükséges 
egyensúly megköveteli, hogy ne kezeljék 
kevésbé kedvezően az Egyesült 
Királyságot annál, mint ahogy az Egyesült 
Királyság kezeli az Európai Uniót az 
egyenlő versenyfeltételek, valamint a 
jövőbeli megállapodás mindegyik felét 
ezzel kapcsolatban megillető jogok és 
kötelezettségek tekintetében;

Or. en

Módosítás 31
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a 
szigorú termékszabványok dinamikus 
szabályozási harmonizációja bármely 
jövőbeli megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét képezze; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális 
mechanizmust tesznek szükségessé, mint 
például az együttműködés valamennyi 
területére kiterjedő átfogó irányítási keret, 
amely biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a 
szigorú termékszabványok dinamikus 
szabályozási harmonizációja bármely 
jövőbeli megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét képezze;
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forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

Or. en

Módosítás 32
Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a 
szigorú termékszabványok dinamikus 
szabályozási harmonizációja bármely 
jövőbeli megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét képezze; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális 
mechanizmust tesznek szükségessé, mint 
például az együttműködés valamennyi 
területére kiterjedő átfogó irányítási keret, 
amely biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet és piacfelügyeleti 
hatóságok közötti megerősített 
együttműködés révén történő megfelelő 
védelmét, szükséges, hogy a termékekre 
vonatkozó piacfelügyelet és a szigorú 
termékszabványok dinamikus szabályozási 
harmonizációja bármely jövőbeli 
megállapodás alapvető és pótolhatatlan 
részét képezze; hangsúlyozza, hogy az 
egyenlő versenyfeltételek olyan 
horizontális mechanizmust tesznek 
szükségessé, mint például az 
együttműködés valamennyi területére 
kiterjedő átfogó irányítási keret, amely 
biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén; emlékeztet arra, 
hogy ezen irányítási mechanizmus 
keretében teljes mértékben meg kell őrizni 
az EU döntéshozatali autonómiáját és 
jogrendjét;

Or. en



PE650.361v02-00 18/47 AM\1203781HU.docx

HU

Módosítás 33
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a 
szigorú termékszabványok dinamikus 
szabályozási harmonizációja bármely 
jövőbeli megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét képezze; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális 
mechanizmust tesznek szükségessé, mint 
például az együttműködés valamennyi 
területére kiterjedő átfogó irányítási keret, 
amely biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a 
szigorú termékszabványok dinamikus 
szabályozási harmonizációja bármely 
jövőbeli megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét képezze; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális 
mechanizmust tesznek szükségessé, mint 
például az együttműködés valamennyi 
területére kiterjedő átfogó irányítási keret, 
amely biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén, valamint 
megfelelő mechanizmusokat biztosít az 
Unió számára, hogy ellentételezze az 
Egyesült Királyság lehetséges meg nem 
felelését minden érintett területen;

Or. en

Módosítás 34
Adriana Maldonado López

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 

6. hangsúlyozza, hogy a 
megállapodásnak olyan közös normákat 
kell fenntartania többek között az állami 
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versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a 
szigorú termékszabványok dinamikus 
szabályozási harmonizációja bármely 
jövőbeli megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét képezze; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális 
mechanizmust tesznek szükségessé, mint 
például az együttműködés valamennyi 
területére kiterjedő átfogó irányítási keret, 
amely biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

támogatások, a foglalkoztatás, a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás és 
az ipar területén, amelyek idővel 
összhangba kerülnek egymással, és hogy 
ezeket a normákat a közös megállapodás 
útján kell javítani, ahol a kiindulási 
pontot az uniós normák jelentik, annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét; hangsúlyozza, hogy 
az egyenlő versenyfeltételek olyan 
horizontális mechanizmust tesznek 
szükségessé, mint például az 
együttműködés valamennyi területére 
kiterjedő átfogó irányítási keret, amely 
biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

Or. en

Módosítás 35
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a 
szigorú termékszabványok dinamikus 
szabályozási harmonizációja bármely 
jövőbeli megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét képezze; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális 
mechanizmust tesznek szükségessé, mint 

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet, a termékek 
nyomonkövethetősége és a termékek 
származására vonatkozó információk 
átláthatósága révén történő megfelelő 
védelmét, szükséges, hogy a termékekre 
vonatkozó piacfelügyelet és a szigorú 
termékszabványok dinamikus szabályozási 
harmonizációja bármely jövőbeli 
megállapodás alapvető és pótolhatatlan 
részét képezze; hangsúlyozza, hogy az 
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például az együttműködés valamennyi 
területére kiterjedő átfogó irányítási keret, 
amely biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

egyenlő versenyfeltételek olyan 
horizontális mechanizmust tesznek 
szükségessé, mint például az 
együttműködés valamennyi területére 
kiterjedő átfogó irányítási keret, amely 
biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

Or. en

Módosítás 36
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a 
szigorú termékszabványok dinamikus 
szabályozási harmonizációja bármely 
jövőbeli megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét képezze; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális 
mechanizmust tesznek szükségessé, mint 
például az együttműködés valamennyi 
területére kiterjedő átfogó irányítási keret, 
amely biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és jogbiztonságát és az 
uniós fogyasztók hatékony piacfelügyelet 
révén történő megfelelő védelmét, 
szükséges, hogy a termékekre vonatkozó 
piacfelügyelet és a megfelelő és hatékony 
termékszabványok dinamikus szabályozási 
harmonizációja bármely jövőbeli 
megállapodás alapvető és pótolhatatlan 
részét képezze; hangsúlyozza, hogy az 
egyenlő versenyfeltételek – amelyek a 
kölcsönös elismerésre is kiterjednek – 
olyan horizontális mechanizmust tesznek 
szükségessé, mint például az 
együttműködés valamennyi területére 
kiterjedő átfogó irányítási keret, amely 
biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

Or. en
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Módosítás 37
Andreas Schieder

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a 
szigorú termékszabványok dinamikus 
szabályozási harmonizációja bármely 
jövőbeli megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét képezze; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális 
mechanizmust tesznek szükségessé, mint 
például az együttműködés valamennyi 
területére kiterjedő átfogó irányítási keret, 
amely biztosítja a hatékony végrehajtást, 
érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, 
valamint a hatékony közigazgatási és 
bírósági eljárások révén;

6. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
uniós vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók 
hatékony piacfelügyelet révén történő 
legmagasabb szintű védelmét, szükséges, 
hogy a termékekre vonatkozó 
piacfelügyelet és a szigorú 
termékszabványok dinamikus szabályozási 
harmonizációja bármely jövőbeli 
megállapodás alapvető és pótolhatatlan 
részét képezze; hangsúlyozza, hogy az 
egyenlő versenyfeltételek olyan 
horizontális mechanizmust tesznek 
szükségessé, mint például az 
együttműködés valamennyi területére 
kiterjedő átfogó irányítási keret, amely 
biztosítja a hatékony végrehajtást, nyomon 
követést, érvényesítést és vitarendezést a 
megfelelő forrásokkal rendelkező hazai 
hatóságok, valamint a hatékony 
közigazgatási és bírósági eljárások révén;

Or. en

Módosítás 38
Andreas Schieder

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy egy új 
megállapodás minden esetben 
vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog 
vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső 

7. emlékeztet arra, hogy egy új 
megállapodás minden esetben 
vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog 
vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső 
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piacra, és kitart amellett, hogy rendkívül 
fontos annak biztosítása, hogy az áruk 
megfeleljenek a belső piaci szabályoknak; 
úgy véli, hogy az áruk belső piacának és a 
vámuniónak a védelmét célzó működési 
eljárásoknak a lehető legkisebbre kell 
csökkenteniük a bürokráciát, különösen a 
kkv-k esetében;

piacra, és kitart amellett, hogy rendkívül 
fontos annak biztosítása, hogy az áruk 
megfeleljenek a belső piaci szabályoknak 
és az európai termékszabványoknak;

Or. en

Módosítás 39
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy egy új 
megállapodás minden esetben 
vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog 
vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső 
piacra, és kitart amellett, hogy rendkívül 
fontos annak biztosítása, hogy az áruk 
megfeleljenek a belső piaci szabályoknak; 
úgy véli, hogy az áruk belső piacának és a 
vámuniónak a védelmét célzó működési 
eljárásoknak a lehető legkisebbre kell 
csökkenteniük a bürokráciát, különösen a 
kkv-k esetében;

7. emlékeztet arra, hogy egy új 
megállapodás minden esetben 
vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog 
vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső 
piacra, és kitart amellett, hogy rendkívül 
fontos annak biztosítása, hogy az áruk 
megfeleljenek a belső piaci szabályoknak;

Or. en

Módosítás 40
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy egy új 
megállapodás minden esetben 
vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog 

7. emlékeztet arra, hogy egy új 
megállapodás minden esetben 
vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog 
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vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső 
piacra, és kitart amellett, hogy rendkívül 
fontos annak biztosítása, hogy az áruk 
megfeleljenek a belső piaci szabályoknak; 
úgy véli, hogy az áruk belső piacának és a 
vámuniónak a védelmét célzó működési 
eljárásoknak a lehető legkisebbre kell 
csökkenteniük a bürokráciát, különösen a 
kkv-k esetében;

vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső 
piacra, és kitart amellett, hogy rendkívül 
fontos annak biztosítása, hogy az áruk 
megfeleljenek a belső piaci szabályoknak; 
úgy véli, hogy az áruk belső piacának és a 
vámuniónak a védelmét célzó működési 
eljárásoknak a lehető legkisebbre kell 
csökkenteniük a bürokráciát, különösen a 
kkv-k esetében; hangsúlyozza, hogy az 
európai kkv-kat nem érintheti 
hátrányosan az Egyesült Királysággal 
kötendő megállapodás, és egy olyan stabil, 
kiszámítható és megfelelően szabályozott 
környezetet szorgalmaz, amelyben 
folytathatják üzleti tevékenységüket és 
megőrizhetik versenyképességüket és piaci 
részesedésüket, és amely továbbra is 
lehetőséget biztosít számukra a 
növekedésre, a befektetésekre és a 
munkahelyteremtésre;

Or. en

Módosítás 41
Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy egy új 
megállapodás minden esetben 
vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog 
vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső 
piacra, és kitart amellett, hogy rendkívül 
fontos annak biztosítása, hogy az áruk 
megfeleljenek a belső piaci szabályoknak; 
úgy véli, hogy az áruk belső piacának és a 
vámuniónak a védelmét célzó működési 
eljárásoknak a lehető legkisebbre kell 
csökkenteniük a bürokráciát, különösen a 
kkv-k esetében;

7. emlékeztet arra, hogy egy új 
megállapodás minden esetben 
vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog 
vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső 
piacra, és kitart amellett, hogy a fogyasztók 
biztonságának és érdekeinek megőrzése 
érdekében rendkívül fontos annak 
biztosítása, hogy az áruk megfeleljenek a 
belső piaci szabályoknak; úgy véli, hogy az 
áruk belső piacának és a vámuniónak a 
védelmét célzó működési eljárásoknak 
arányosnak kell lenniük;

Or. en
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Módosítás 42
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy egy új 
megállapodás minden esetben 
vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog 
vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső 
piacra, és kitart amellett, hogy rendkívül 
fontos annak biztosítása, hogy az áruk 
megfeleljenek a belső piaci szabályoknak; 
úgy véli, hogy az áruk belső piacának és a 
vámuniónak a védelmét célzó működési 
eljárásoknak a lehető legkisebbre kell 
csökkenteniük a bürokráciát, különösen a 
kkv-k esetében;

7. emlékeztet arra, hogy a jövőbeli 
megállapodás vámellenőrzésekhez és -
vizsgálatokhoz fog vezetni, mielőtt az áruk 
belépnének a belső piacra, és kitart 
amellett, hogy rendkívül fontos annak 
biztosítása, hogy az áruk megfeleljenek a 
belső piaci szabályoknak; úgy véli, hogy az 
áruk belső piacának és a vámuniónak a 
védelmét célzó működési eljárásoknak a 
lehető legkisebbre kell csökkenteniük a 
bürokráciát;

Or. en

Módosítás 43
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. szilárd meggyőződése, hogy a 
szabályoknak a fogadó állam szabályai 
szerinti piacra jutásra és nemzeti elbánásra 
vonatkozó rendelkezéseket kell 
tartalmazniuk annak biztosítása érdekében, 
hogy az Egyesült Királyság 
megkülönböztetésmentes bánásmódban 
részesítse az uniós szolgáltatókat, többek 
között a letelepedés tekintetében is; 
hangsúlyozza, hogy az új szabályoknak 
lehetővé kell tenniük az uniós polgárok 
szolgáltatásnyújtás céljából történő üzleti 
célú ideiglenes beutazását az Egyesült 
Királyságba és ott tartózkodását;

8. szilárd meggyőződése, hogy a 
szabályoknak a fogadó állam szabályai 
szerinti piacra jutásra és nemzeti elbánásra 
vonatkozó rendelkezéseket kell 
tartalmazniuk annak biztosítása érdekében, 
hogy az Egyesült Királyság 
megkülönböztetésmentes bánásmódban 
részesítse az uniós szolgáltatókat, többek 
között a letelepedés tekintetében is; 
hangsúlyozza, hogy a megkülönböztetés 
tilalmának kölcsönösnek kell lennie; 
hangsúlyozza, hogy az új szabályoknak 
lehetővé kell tenniük az uniós polgárok 
szolgáltatásnyújtás céljából történő üzleti 
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célú ideiglenes beutazását az Egyesült 
Királyságba és ott tartózkodását;

Or. en

Módosítás 44
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza egy olyan átfogó 
fejezet fontosságát, amely a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) érdekeivel 
foglalkozik a piacra jutás 
megkönnyítésével kapcsolatos 
kérdésekkel, ezen belül többek között a 
műszaki szabványok 
összeegyeztethetőségével és az 
egyszerűsített vámeljárásokkal 
összefüggésben, a konkrét üzleti 
lehetőségek megőrzése és megteremtése, 
valamint e vállalkozások nemzetközivé 
válásának elősegítése céljából; 
hangsúlyozza, hogy többek között a 
törvényekre, rendeletekre és vámokra 
vonatkozó információk megosztásán 
keresztül javítani kell a kkv-k azon 
képességét, hogy kihasználják az EU és az 
Egyesült Királyság közötti jövőbeli 
gazdasági partnerség keretében kínált 
kereskedelmi előnyöket; arra bátorítja a 
feleket, hogy hozzanak létre 
kapcsolattartó pontokat a kkv-k számára;

Or. en

Módosítás 45
Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
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9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében, 
amely különösen az adatvédelem és a 
magánélet védelme tekintetében 
garantálja a fogyasztói jogokat;

Or. en

Módosítás 46
Jordi Cañas

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, például az általános 
adatvédelmi rendelet szabályaival való 
összehangolás, továbbá az elektronikus 
úton folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 47
Andreas Schieder

Véleménytervezet
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9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében, 
teljes összhangban az adatvédelemre és a 
magánélet védelmére vonatkozó európai 
előírásokkal;

Or. en

Módosítás 48
Maria Grapini

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében, 
figyelembe véve ugyanakkor az 
adatvédelmet;

Or. en

Módosítás 49
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
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9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében, 
miközben tiszteletben tartják a magas 
szintű uniós normákat (például az 
általános adatvédelmi rendeletet);

Or. en

Módosítás 50
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében, 
összhangban az uniós adatvédelmi 
szabályokkal;

Or. en

Módosítás 51
Deirdre Clune
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás és 
adatcsere megkönnyítése, az elektronikus 
úton folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 52
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy megfelelő 
szabályokat kell bevezetni az elektronikus 
kereskedelem és az adatáramlás 
megkönnyítése, az elektronikus úton 
folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, 
valamint a vállalkozások és a fogyasztók 
számára nyitott, biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 53
Deirdre Clune

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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9a. emlékeztet arra, hogy az áruk és 
szolgáltatások határokon átnyúló 
áramlása elengedhetetlen a szállítói 
láncok és a közlekedés és a vállalkozások 
elosztóhálózatai számára;

Or. en

Módosítás 54
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési 
piacnak mindkét oldalon egyformán 
nyitottnak kell maradnia, feltéve, hogy 
minden lényeges szempontot lefedő, 
ténylegesen egyenlő versenyfeltételek 
érvényesülnek; sajnálja, hogy a 
közbeszerzési ágazat nem szerepel az 
Egyesült Királyság tárgyalási 
megbízásában;

10. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési 
piacnak mindkét oldalon egyformán 
nyitottnak kell maradnia, feltéve, hogy 
minden lényeges szempontot lefedő, 
ténylegesen egyenlő versenyfeltételek 
érvényesülnek; sajnálja, hogy a 
közbeszerzési ágazat nem szerepel az 
Egyesült Királyság tárgyalási 
megbízásában, és e tekintetben olyan 
további szabályok és 
kötelezettségvállalások beépítését 
szorgalmazza, amelyek ugyanolyan szintű 
hozzáférést biztosítanak a közbeszerzési 
piacokhoz mindkét fél számára, és 
amelyeket az uniós vívmányokkal teljes 
összhangban kell kidolgozni;

Or. en

Módosítás 55
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési 
piacnak mindkét oldalon egyformán 

10. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési 
piacnak mindkét oldalon egyformán 
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nyitottnak kell maradnia, feltéve, hogy 
minden lényeges szempontot lefedő, 
ténylegesen egyenlő versenyfeltételek 
érvényesülnek; sajnálja, hogy a 
közbeszerzési ágazat nem szerepel az 
Egyesült Királyság tárgyalási 
megbízásában;

nyitottnak kell maradnia, feltéve, hogy 
minden lényeges szempontot lefedő, 
ténylegesen egyenlő versenyfeltételek 
érvényesülnek, az egyes felek közérdek 
védelmével kapcsolatos jogának sérelme 
nélkül; sajnálja, hogy a közbeszerzési 
ágazat nem szerepel az Egyesült Királyság 
tárgyalási megbízásában;

Or. en

Módosítás 56
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési 
piacnak mindkét oldalon egyformán 
nyitottnak kell maradnia, feltéve, hogy 
minden lényeges szempontot lefedő, 
ténylegesen egyenlő versenyfeltételek 
érvényesülnek; sajnálja, hogy a 
közbeszerzési ágazat nem szerepel az 
Egyesült Királyság tárgyalási 
megbízásában;

10. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési 
piacnak mindkét oldalon egyformán 
nyitottnak kell maradnia, feltéve, hogy 
minden lényeges szempontot lefedő, 
ténylegesen egyenlő versenyfeltételek 
érvényesülnek, amelyek kiterjednek a 
kölcsönös elismerésre is; sajnálja, hogy a 
közbeszerzési ágazat nem szerepel az 
Egyesült Királyság tárgyalási 
megbízásában;

Or. en

Módosítás 57
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Királysággal kötendő jövőbeli 
megállapodásnak együttműködési és 
információcsere-mechanizmusokkal fenn 
kell tartania a szellemi tulajdon 
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védelmének jelenlegi magas szintjét, és 
ugyanolyan szintű oltalmat kell 
biztosítania a kilépésről rendelkező 
megállapodásban meghatározott meglévő 
földrajzi jelzések és az újonnan elismert 
jelzések számára, amelyek nagy gazdasági 
és kulturális értéket képviselnek a 
megállapodás mindkét fele számára;

Or. en

Módosítás 58
Adriana Maldonado López

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy magas szintű védelmet biztosítsanak 
a szellemitulajdon-jogok, például a szerzői 
jogok és a szomszédos jogok, a 
szabadalmak és a földrajzi jelzések 
számára; úgy véli, hogy a partnerségnek 
meg kell erősítenie a kilépésről rendelkező 
megállapodásban meghatározott meglévő 
földrajzi jelzések védelmét, és ugyanilyen 
szintű oltalmat kell biztosítania a jövőbeli 
jelzések számára;

Or. en

Módosítás 59
Marc Angel

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
versenypolitika fontos szerepet játszott az 
egységes piac kialakításában; úgy véli, 
hogy a jövőbeli megállapodásban az 



AM\1203781HU.docx 33/47 PE650.361v02-00

HU

Egyesült Királyságnak kötelezettséget kell 
vállalnia az uniós állami támogatási 
szabályok alkalmazására, jogviták esetén 
pedig az Európai Unió Bíróságát kell 
kijelölni az uniós jog szerinti 
döntőbíróságnak;

Or. en

Módosítás 60
Adriana Maldonado López

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. nagyon fontosnak tartja egy 
újgenerációs légi közlekedési 
megállapodás megkötését, amely 
tisztességes és egyenlő feltételek mellett 
megnyitja a piacokat és befektetések 
biztosít a két térségben letelepedett, 
jelentős működési struktúrákkal 
rendelkező vállalatok számára;

Or. en

Módosítás 61
Marc Angel

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. megismétli, hogy a 
versenyszabályok tekintetében az online 
kiskereskedőknek is meg kell felelniük az 
egységes piaci szabályoknak, és ezt a 
kérdést rendezni kell az Egyesült 
Királysággal kötendő megállapodásban;

Or. en
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Módosítás 62
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. tudomásul veszi az Egyesült 
Királyság azon szándékát, hogy nem 
törekszik a jelenlegi státuszának 
fenntartására az egységes piaccal és a 
vámunióval szemben, és hogy az Egyesült 
Királyság érdeke az, hogy az EU-ból 
történő kilépést követően szoros gazdasági 
együttműködést folytasson;

Or. en

Módosítás 63
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megőrizzék a vámunió integritását és 
eljárásait, amelyek garantálják a 
fogyasztók biztonságát, valamint az EU és 
az uniós vállalkozások gazdasági érdekeit; 
hangsúlyozza, hogy nagyobb 
beruházásokat kell eszközölni az egységes 
árutovábbítási pontok vámellenőrzési 
létesítményeibe;

11. rámutat arra, hogy a nagyszámú 
nem vámjellegű kereskedelmi akadály, az 
ellenőrzések mértékében és minőségében 
tapasztalható eltérések, valamint a 
vámunió uniós beléptetési pontjain a 
vámeljárások és szankcionálási politikák 
különbségei gyakran a kereskedelmi 
forgalom torzulását eredményezik és 
veszélyeztetik az európai egységes piac 
integritását; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy megőrizzék a vámunió 
integritását és eljárásait, amelyek 
garantálják a fogyasztók biztonságát, 
valamint az EU és az uniós vállalkozások 
gazdasági érdekeit; hangsúlyozza, hogy 
nagyobb beruházásokat kell eszközölni az 
egységes árutovábbítási pontok 
vámellenőrzési létesítményeibe;
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Or. en

Módosítás 64
Maria Grapini

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megőrizzék a vámunió integritását és 
eljárásait, amelyek garantálják a 
fogyasztók biztonságát, valamint az EU és 
az uniós vállalkozások gazdasági érdekeit; 
hangsúlyozza, hogy nagyobb 
beruházásokat kell eszközölni az egységes 
árutovábbítási pontok vámellenőrzési 
létesítményeibe;

11. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megőrizzék a vámunió integritását és 
eljárásait, amelyek garantálják a 
fogyasztók biztonságát, valamint az EU és 
az uniós vállalkozások gazdasági érdekeit; 
hangsúlyozza, hogy nagyobb 
beruházásokat kell eszközölni az egységes 
árutovábbítási pontok vámellenőrzési 
létesítményeibe, és ez utóbbiaknak össze 
kell hangolniuk tevékenységeiket és 
egymás között információkat kell 
cserélniük;

Or. en

Módosítás 65
Andreas Schieder

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megőrizzék a vámunió integritását és 
eljárásait, amelyek garantálják a 
fogyasztók biztonságát, valamint az EU és 
az uniós vállalkozások gazdasági érdekeit; 
hangsúlyozza, hogy nagyobb 
beruházásokat kell eszközölni az egységes 
árutovábbítási pontok vámellenőrzési 
létesítményeibe;

11. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megőrizzék a vámunió integritását és 
eljárásait, amelyek garantálják a 
fogyasztók biztonságát és védelmét, 
valamint az EU és az uniós vállalkozások 
gazdasági érdekeit; hangsúlyozza, hogy 
nagyobb beruházásokat kell eszközölni az 
egységes árutovábbítási pontok 
vámellenőrzési létesítményeibe;

Or. en
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Módosítás 66
Adriana Maldonado López

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megőrizzék a vámunió integritását és 
eljárásait, amelyek garantálják a 
fogyasztók biztonságát, valamint az EU és 
az uniós vállalkozások gazdasági érdekeit; 
hangsúlyozza, hogy nagyobb 
beruházásokat kell eszközölni az egységes 
árutovábbítási pontok vámellenőrzési 
létesítményeibe;

11. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megőrizzék a vámunió integritását és 
eljárásait, amelyek garantálják a 
fogyasztók biztonságát, valamint az EU és 
az uniós vállalkozások gazdasági érdekeit; 
hangsúlyozza, hogy nagyobb 
beruházásokat kell eszközölni a közös 
határok vámellenőrzési létesítményeibe;

Or. en

Módosítás 67
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. hangsúlyozza, hogy a szabályok 
teljes körű végrehajtása az ír határon 
kulcsfontosságú a vállalkozások számára, 
és hogy az Írországról/Észak-Írországról 
szóló jegyzőkönyvnek a jegyzőkönyv 
alkalmazásáról, nyomon követéséről és 
végrehajtásáról szóló 12. cikkét 
jóhiszeműen kell végrehajtani;

törölve

Or. en

Módosítás 68
Adriana Maldonado López

Véleménytervezet
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12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. hangsúlyozza, hogy a szabályok 
teljes körű végrehajtása az ír határon 
kulcsfontosságú a vállalkozások számára, 
és hogy az Írországról/Észak-Írországról 
szóló jegyzőkönyvnek a jegyzőkönyv 
alkalmazásáról, nyomon követéséről és 
végrehajtásáról szóló 12. cikkét 
jóhiszeműen kell végrehajtani;

12. hangsúlyozza, hogy a szabályok 
teljes körű végrehajtása az ír határon 
kulcsfontosságú a vállalkozások számára, 
illetve ahhoz, hogy biztosítsák a belső piac 
megfelelő működését, valamint elkerüljék 
a kereskedelmi forgalom eltérítését és a 
tisztességtelen versenyt; hangsúlyozza, 
hogy az Írországról/Észak-Írországról 
szóló jegyzőkönyvet teljes körűen 
alkalmazni kell, és a szakbizottságnak 
biztosítania kell a szükséges bizonyosságot 
a jegyzőkönyvben meghatározott 
szempontokkal kapcsolatban, különös 
tekintettel a jegyzőkönyv alkalmazásáról, 
nyomon követéséről és végrehajtásáról 
szóló 12. cikkre, amelyet jóhiszeműen kell 
végrehajtani;

Or. en

Módosítás 69
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. hangsúlyozza, hogy a szabályok 
teljes körű végrehajtása az ír határon 
kulcsfontosságú a vállalkozások számára, 
és hogy az Írországról/Észak-Írországról 
szóló jegyzőkönyvnek a jegyzőkönyv 
alkalmazásáról, nyomon követéséről és 
végrehajtásáról szóló 12. cikkét 
jóhiszeműen kell végrehajtani;

12. hangsúlyozza, hogy a szabályok 
teljes körű végrehajtása az ír határon 
kulcsfontosságú a vállalkozások számára, 
és hogy az Írországról/Észak-Írországról 
szóló jegyzőkönyvnek a jegyzőkönyv 
alkalmazásáról, nyomon követéséről és 
végrehajtásáról szóló 12. cikkét 
jóhiszeműen kell végrehajtani; üdvözölné, 
ha további lépéseket tennének az egyenlő 
versenyfeltételekkel kapcsolatos 
kérdésekben, hogy korlátozzák a határon 
átnyúló gazdasági tevékenységek 
torzulását vagy az egész ír sziget 
gazdaságának okozott kárt;
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Or. en

Módosítás 70
Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. hangsúlyozza, hogy bármely 
jövőbeli megállapodásnak átfogó vámügyi 
együttműködési mechanizmusokat kell 
létrehoznia a határokon átnyúló 
kereskedelem megkönnyítése érdekében;

13. hangsúlyozza, hogy bármely 
jövőbeli megállapodásnak átfogó vámügyi 
együttműködési mechanizmusokat kell 
létrehoznia a határokon átnyúló 
kereskedelem megkönnyítése érdekében; 
hangsúlyozza továbbá, hogy minden 
jövőbeli megállapodásnak a fogyasztók 
biztonságának fenntartása érdekében 
együttműködési mechanizmusokat kell 
előirányoznia a vámhatóságok és a 
piacfelügyeleti hatóságok között;

Or. en

Módosítás 71
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság gondoskodjon arról, hogy a 
vámellenőrzések egy közvetlen egységes 
vámellenőrzési mechanizmus keretében 
Unió-szerte ugyanazon szabályok szerint, 
a tagállamokkal egyeztetve és a 
szubszidiaritás elvével teljes összhangban 
folyjanak;

Or. en
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Módosítás 72
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. kéri a feleket, hogy a vámeljárások 
követelményeinek és alakiságainak 
egyszerűsítésére törekedjenek annak 
érdekében, hogy csökkenjen a kereskedők 
vagy piaci szereplők, köztük a kis- és 
középvállalkozások erre fordított ideje és 
költsége;

Or. en

Módosítás 73
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. hangsúlyozza, hogy az eljárások 
egyszerűsítése és a szabályozási terhek 
csökkentése érdekében rendkívül 
kívánatos lenne, hogy az Egyesült 
Királyság fenntartsa az Európai 
Közösségek integrált vámtarifáján 
(TARIC) alapuló jelenlegi 
termékosztályozást;

törölve

Or. en

Módosítás 74
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
16 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

16. hangsúlyozza, hogy semmilyen 
jövőbeli megállapodás sem érintheti 
hátrányosan az uniós fogyasztóvédelmi 
normákat és a polgárok uniós vívmányok 
szerinti jogait;

16. hangsúlyozza, hogy semmilyen 
jövőbeli megállapodás sem érintheti 
hátrányosan az uniós fogyasztóvédelmi 
normákat és a polgárok uniós vívmányok 
szerinti jogait; úgy véli, hogy a legjobb 
keretrendszert kell biztosítani a fogyasztói 
jogok és a kereskedők kötelezettségeinek 
érvényesítésére, valamint a hatékony 
vitarendezési mechanizmusok számára;

Or. en

Módosítás 75
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. hangsúlyozza, hogy semmilyen 
jövőbeli megállapodás sem érintheti 
hátrányosan az uniós fogyasztóvédelmi 
normákat és a polgárok uniós vívmányok 
szerinti jogait;

16. hangsúlyozza, hogy semmilyen 
jövőbeli megállapodás sem érintheti 
hátrányosan az uniós fogyasztóvédelmi 
normákat és a polgárok uniós vívmányok 
szerinti jogait; úgy véli, hogy a jövőbeli 
megállapodásnak hozzáadott értéket kell 
teremtenie az uniós fogyasztók számára, 
ami kevesebb szabályozással is elérhető;

Or. en

Módosítás 76
Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. hangsúlyozza, hogy semmilyen 
jövőbeli megállapodás sem érintheti 
hátrányosan az uniós fogyasztóvédelmi 

16. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli megállapodásban fenn kell 
tartani az uniós fogyasztóvédelmi 
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normákat és a polgárok uniós vívmányok 
szerinti jogait;

normákat és a polgárok uniós vívmányok 
szerinti jogait;

Or. en

Módosítás 77
Marc Angel

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
versenypolitika és fogyasztóvédelmi 
politika fontos szerepet játszik az egységes 
piac fejlesztésében; hangsúlyozza ezért, 
hogy az Egyesült Királysággal kötendő 
megállapodásnak azt is biztosítania kell, 
hogy a vállalkozások megfeleljenek 
verseny- és a fogyasztóvédelmi 
szabályoknak, és ne érje 
megkülönböztetés a versenytársakat a 
fogyasztói jólét kárára;

Or. en

Módosítás 78
Edina Tóth

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fogyasztók élvezhessék az egységes piac 
előnyeit, annak hatékonyan kell 
működnie, a fogyasztók számára pedig 
lehetővé kell tenni, hogy bízni tudjanak 
mind az online, mind az offline árukban 
és szolgáltatásokban, függetlenül attól, 
hogy azokat helyben vagy az Egyesült 
Királyságban nyújtották-e;
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Or. en

Módosítás 79
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. hangsúlyozza, hogy a fogyasztók 
bizalmának és a termékek 
biztonságosságának megőrzése érdekében 
az EU-ban és az Egyesült Királyságban 
egyaránt szükség van egy megbízható 
piacfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos 
értékelésre;

Or. en

Módosítás 80
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
16 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16b. kiemelkedő fontosságúnak tartja, 
hogy olyan módon garantálják az 
Egyesült Királyságból importált termékek 
biztonságosságát, amely megfelel az uniós 
szabványoknak;

Or. en

Módosítás 81
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
16 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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16c. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megőrizzék az EU és az Egyesült 
Királyság fogyasztói számára a távközlési 
barangolási díjak, az indokolatlan területi 
alapú tartalomkorlátozás, (a 
villamosenergia- és gázpiacok fenntartása 
érdekében) az energiaellátás és az 
utasjogok terén elért kézzelfogható 
előnyöket;

Or. en

Módosítás 82
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
16 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16d. ismét nyomatékosan kijelenti, hogy 
mindenképpen tiszteletben kell tartani a 
fogyasztók személyes adatainak és 
magánéletének magas szintű védelmét;

Or. en

Módosítás 83
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
16 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16e. sürgeti, hogy a fogyasztókat érintő 
zavarok nélkül tartsák fenn a mindkét fél 
polgárai számára közvetlenül hasznos 
kezdeményezéseket és programokat, mint 
például az egységes európai segélyhívó 
számot (112) és az egész Unióra kiterjedő 
interoperábilis e-segélyhívási rendszert;

Or. en
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Módosítás 84
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. hangsúlyozza a már más harmadik 
országokkal folytatott szabályozási 
együttműködés fontosságát egyrészt a nem 
vámjellegű akadályok felszámolása és a 
közérdekű célok elérése érdekében, 
másrészt az uniós fogyasztók érdekeinek 
védelme érdekében, ideértve a fogyasztók 
és a vállalkozások számára biztonságos és 
megbízható online környezet biztosítását, 
valamint a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelmet is.

17. hangsúlyozza a már más harmadik 
országokkal folytatott szabályozási 
együttműködés fontosságát egyrészt a nem 
vámjellegű akadályok felszámolása, a 
vállalkozások és polgárok gazdasági 
életének támogatása és a közérdekű célok 
elérése érdekében, másrészt az uniós 
fogyasztók érdekeinek védelme érdekében, 
ideértve a fogyasztók és a vállalkozások 
számára biztonságos és megbízható online 
környezet biztosítását, valamint a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelmet is.

Or. en

Módosítás 85
Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. hangsúlyozza a már más harmadik 
országokkal folytatott szabályozási 
együttműködés fontosságát egyrészt a nem 
vámjellegű akadályok felszámolása és a 
közérdekű célok elérése érdekében, 
másrészt az uniós fogyasztók érdekeinek 
védelme érdekében, ideértve a fogyasztók 
és a vállalkozások számára biztonságos és 
megbízható online környezet biztosítását, 
valamint a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelmet is.

17. hangsúlyozza a megfelelő 
parlamenti felügyelet és a csökkentést 
kizáró kötelezettségvállalások melletti 
szabályozási együttműködés fontosságát 
egyrészt a nem vámjellegű akadályok 
felszámolása és a közérdekű célok elérése 
érdekében, másrészt az uniós fogyasztók 
érdekeinek védelme érdekében, ideértve a 
fogyasztók és a vállalkozások számára 
biztonságos és megbízható online 
környezet biztosítását, valamint a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
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elleni küzdelmet is.

Or. en

Módosítás 86
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. hangsúlyozza a már más harmadik 
országokkal folytatott szabályozási 
együttműködés fontosságát egyrészt a nem 
vámjellegű akadályok felszámolása és a 
közérdekű célok elérése érdekében, 
másrészt az uniós fogyasztók érdekeinek 
védelme érdekében, ideértve a fogyasztók 
és a vállalkozások számára biztonságos és 
megbízható online környezet biztosítását, 
valamint a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelmet is.

17. hangsúlyozza a már más harmadik 
országokkal folytatott szabályozási és 
közigazgatási együttműködés fontosságát 
egyrészt a nem vámjellegű akadályok 
felszámolása és a közérdekű célok elérése 
érdekében, másrészt az uniós fogyasztók 
érdekeinek védelme érdekében, ideértve a 
fogyasztók és a vállalkozások számára 
biztonságos és megbízható online 
környezet biztosítását, valamint a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelmet is.

Or. en

Módosítás 87
Tomislav Sokol, Kris Peeters

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. annak biztosítása érdekében, hogy 
a gyógyszerek és orvosi felszerelések 
elérhetők legyenek az Európai Unió belső 
piacán, továbbá az uniós fogyasztók 
védelme érdekében figyelembe kell venni, 
hogy az Egyesült Királyság ott van a 
gyógyszerek és orvosi felszerelések 10 
legfontosabb exportőre között a világban, 
és 2018-ban 19,7 milliárd USD értékben 
exportált (ami a teljes világexport 5,3%-át 



PE650.361v02-00 46/47 AM\1203781HU.docx

HU

teszi ki); emiatt hangsúlyozza, hogy a 
tárgyalások során különös figyelmet kell 
fordítani a gyógyszerek és gyógyászati 
termékek Egyesült Királyság és EU közötti 
kereskedelmének kérdésére is;

Or. en

Módosítás 88
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. úgy véli, hogy a megbízható 
termékszabványok és a fogyasztóvédelem 
olyan alapvető és kulcsfontosságú 
területek, ahol az EU és az Egyesült 
Királyság együttműködhet a kölcsönös 
előnyök elérése és a nemzetközi viták 
befolyásolása érdekében, többek között 
azért is, hogy biztonságos és megbízható 
online környezetet teremtsenek a 
fogyasztók és vállalkozások számára, 
továbbá úgy véli, hogy az együttműködés a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
területére, az iparjogvédelmi jogok 
megsértése elleni küzdelemre és a tárgyak 
internete termékeinek kereskedelmére is 
kiterjedhet.

Or. en

Módosítás 89
Edina Tóth

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. hangsúlyozza, hogy a 
versenyszabályok tekintetében az Egyesült 
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Királyság online kiskereskedőinek meg 
kell felelniük az egységes piac 
szabályainak, és hogy meg kell határozni 
az EU és az Egyesült Királyság 
álláspontját.

Or. en


